
হজ প্রশিক্ষণ ২০২৩

হজ ব্যবস্থাপনায় আইশিটি উপস্থাপনা

ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি িরকার





হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :

প্রাক-শনবন্ধন ও শনবন্ধন শিদের্ (২০১৬ িদন চালু) 

িারা বছরব্যাপী চলর্ান শিদেদর্ শবশিন্ন িরকাশর ও ববিরকাশর প্রশতষ্ঠান িরািশর 

িাংশিষ্ট কাজ িম্পােন কদর।

হজ ব্যবস্থাপনা ইনফরদর্িন শিদের্ (২০০৯ িদন চালু)

প্রশত বছর শনশে মষ্ট হজ বর্ৌসুদর্ বাাংলাদেি ও বিৌশে আরদব হজ অশফিিমূদহ হজ 

ব্যবস্থাপনার জন্য পশরচাশলত হয়। 

প্রাক-শনবন্ধন শনবন্ধন হজ তথ্য  ব্যবস্থাপনা শিদের্



িরকাশর এবাং ববিরকাশর ব্যবস্থাপনায় শনবশন্ধত হজযাত্রীর শনবন্ধন বাশতল পূব মক 

ব্যাাংদক জর্াকৃত অর্ ম বফরত প্রশিয়াাঃ

হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :



িরকাশর ব্যবস্থাপনায় প্রাক-শনবশন্ধত হজযাত্রীর প্রাক-শনবন্ধন বাশতল পূব মক 

ব্যাাংদক জর্াকৃত অর্ ম বফরত প্রশিয়াাঃ

ধাপ ১: আদবেন

হজ বপার্ মাদল শনদজ বা প্রাক-শনবন্ধন বকন্দ্র হদত অনলাইদন ফরর্ পূরণ করদত 

হদব। হজযাত্রীর প্রাক-শনবন্ধদনর িমুেয় অর্ ম হদত ১০০০ র্াকা কতমন কদর বাশক 

র্াকা BEFTN এর র্াধ্যদর্ প্রোন করা হদব। শুধুর্াত্র একই িাউচাদর প্রাক-

শনবশন্ধত একই পশরবাদরর হজযাত্রীগন একিদে আদবেন করদত পারদবন, 

অন্যর্ায় আলাো আলাো আদবেন করদত হদব।

হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :



িরকাশর ব্যবস্থাপনায় প্রাক-শনবশন্ধত হজযাত্রীর প্রাক-শনবন্ধন বাশতল পূব মক 

ব্যাাংদক জর্াকৃত অর্ ম বফরত প্রশিয়াাঃ

ধাপ ২: সুপাশরি

আদবেন ঢাকা হজ অশফি যাচাই কদর অনলাইদন ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালদয় অনুদর্ােদনর 

জন্য বপ্ররণ করদব।

ধাপ ৩: অনুদর্ােন

শরফাদের আদবেন ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক অনুদর্াশেত হদল ব্যাাংক ইউজাদরর 

কাদছ বপ্ররণ করা হদব। শরফাে আদবেন অনুদর্াশেত হদল আপনার প্রাক-শনবন্ধন বাশতল 

হদয় যাদব। হদজ বযদত হদল িম্পূণ ম নতুন কদর প্রাক-শনবন্ধন করদত হদব।

হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :



িরকাশর ব্যবস্থাপনায় প্রাক-শনবশন্ধত হজযাত্রীর প্রাক-শনবন্ধন বাশতল পূব মক 

ব্যাাংদক জর্াকৃত অর্ ম বফরত প্রশিয়াাঃ

ধাপ ৪:অর্ ম বফরত

বিানালী ব্যাাংদকর শনব মাশচত ব্রাদে হদত BEFTN শনশিত কদর প্রাক-

শনবন্ধদনর অর্ ম ট্রান্সফার কদর শেদব।

হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :



ববিরকাশর ব্যবস্থাপনায় প্রাক-শনবশন্ধত হজযাত্রীর প্রাক-শনবন্ধন বাশতল করার জন্য

এদজশন্সর র্াধ্যদর্ িাংশিষ্ট ব্যাাংদক বর্দক অর্ ম বফরত প্রোদনর আদবেন করদব ।

হজ ব্যবস্থাপনায় আইটি শিদের্ :



প্রাক-শনবন্ধন ও শনবন্ধন শিদেদর্র উদেশ্য 

হদজ গর্দনচ্ছুদের 

তথ্যিাোর ততরী 

স্বচ্ছ শনবন্ধন 

প্রশিয়া 

উন্নততর হজ 

ব্যবস্থাপনা 

হজ পূব মবতী

কাজদক 

গঠনমূলক করা 



প্রাক-শনবন্ধন ও শনবন্ধন শিদেদর্র প্রতযাশিত ফলাফল  

বকন্দ্রীয় তথ্যিাোর ও 

বিবাদকন্দ্র স্থাপন 

তথ্য উপাত্ত শনদয় 

ব্যবস্থাপনা বকৌিল 

শনধ মারণ 

হদজ গর্দনচ্ছুদের িদে

এদজশন্সর ভুল ববাঝাবুশঝ 

হ্রাি 

হদজ গর্দনচ্ছুদের 

প্রতাশরত হওয়ার িাংখ্যা 

হ্রাি 

প্রাক-শনবন্ধন ির্ শনধ মারণ 

কদর শৃঙ্খলা স্থাপন



কাশরগশর িহায়তা ও আন্তাঃ িাংদযাগ ির্ন্বয় 

• হজ ব্যবস্থাপনা িাংশিষ্ট িকল অাংিীজনদের িদে কাশরগশর ির্ন্বয় ও শিদেদর্ 

বকাদনা নতুন িাংদযাজন / িাংদিাধন প্রদয়াজন হদল তা বাস্তবায়ন;

• শিদেদর্র আন্তাঃ িাংদযাগ ব্যবস্থাপনা (জাতীয় পশরচয়পত্র ডার্াদবজ, MRP ও

ই-পািদপার্ ম ডার্াদবজ, এয়ারলাইন্স, বিৌশে ই-হজ ইতযাশে) ও কাশরগশর 

রক্ষণাদবক্ষণ;

• প্রশতটি অাংিীজদনর কাশরগশর েল ও অপাদরিন েদলর িদে িাব মক্ষশণক 

বযাগাদযাগ;



কাশরগশর িহায়তা ও আন্তাঃ িাংদযাগ ির্ন্বয় 

• বিৌশে আরদবর ই-হজ শিদেদর্র িদে ির্ন্বয় কদর তাদের চাশহো বর্াতাদবক 

প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রহণ;

• হজ ব্যবস্থাপনা িাংিান্ত শিদের্টি রক্ষণাদবক্ষণ, হালনাগাে করা ও প্রশতশনয়ত 

শিদের্ িাংদযাজন, িাি মার রক্ষণাদবক্ষণ ইতযাশে করা হয়;

• হজ বপার্ মাদল শবশিন্ন তথ্য শনয়শর্ত হালনাগাে করা হয় যাদত িারা পৃশর্বী বর্দক 

বাাংলাদেদির হজ ব্যবস্থাপনার তথ্য পাওয়া যায়। 



প্রশিক্ষণ কায মির্ 

• হজ ব্যবস্থাপনা িাংশিষ্ট ইউজারদের (ধর্ ম শবষয়ক 

র্ন্ত্রণালয়, হজ এদজশন্স, ব্যাাংক, স্বাস্থয শবিাদগর টিকা 

িাংশিষ্ট, ইিলাশর্ক ফাউদেিন, ইউশনয়ন শডশজর্াল 

বিন্টার, শডশি অশফি, িরকাশর গাইড, এয়ারলাইন্স,

ইশর্গ্রিন ইতযাশে) শবশিন্ন ধরদণর প্রশিক্ষণ প্রোন করা 

হয়। 

• নতুন বকাদনা িাংদযাজন র্াকদল তা িাংশিষ্ট ইউজারদের 

জানাদনা হয়। 

• প্রশিক্ষদণর জন্য একটি শিদেদর্র র্াধ্যদর্ শনবন্ধন ও িনে 

প্রোন করা হদয় র্াদক। 

• ঢাকা হজ অশফি ছাড়াও শবশিন্ন অশফদি এবাং জুর্ প্লার্ফর্ ম 

ব্যবহার কদর প্রশিক্ষণ বেয়া হয়। 



িরকাশর হজযাত্রীদের বিবা প্রশিয়াকরণ 

• ঢাকা হজ অশফি িরকাশর ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের 

বাাংলাদেি পব ম ব্যবস্থাপনা কদর র্াদক। 

• পশরচালক, ঢাকা হজ অশফদির পদক্ষ শবজদনি অদর্াদর্িন 

িরকাশর ব্যবস্থাপনার শনবশন্ধত হজযাত্রীদের শপলশগ্রর্ 

আইশড প্রোন, পািদপার্ ম স্ক্যান কদর বিৌশে হজ বপার্ মাদল 

শিিা আদবেন, আইশড কাড ম প্রণয়ন, পশরচালক কর্তমক 

শনব মাশচত গাইড ও ফ্লাইর্ ও বাশড় বরােপত্র শিদেদর্ এশি 

ও আনুষাশেক প্রশিয়া, শবর্ানদক পািদপার্ মিহ ফ্লাইর্ওয়ারী 

তাশলকা িরবরাহ, বিৌশে আরদব কাউশন্সলর হজদক বাশড়র 

বরােপত্র বপ্ররণ ইতযাশে কদর র্াদক। 

• িরকাশর গাইডদের শবশিন্ন তথ্য শেদয় ির্ন্বয়। 

• হজ ব্যবস্থাপনার িদে িাংশিষ্টদের (প্রশতশনশধ, প্রিািশনক, 

বর্শডদকল, িহায়ক, কাশরগশর ইতযাশে) শিিা প্রশিয়াকরণ। 



আইশড কাড ম, SMS বনাটিশফদকিন 

• িরকাশর ও ববিরকাশর ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের শবশিন্ন 

ধরদণর কাড ম প্রণয়ন ও শবতরণ করা হয়;

• িরকাশর ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য আইশড কাড ম, 

ল্যাশোং কাড ম, বিৌশে আরদব গর্দনর অনুর্শতপত্র, শিিা, 

বাশড় বরাে কাড ম, ইতযাশে বেয়া হদয় র্াদক;

• ববিরকাশর ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য আইশড কাড ম 

প্রোন করা হদয় র্াদক;

• িরকাশর গাইডদের জন্য শবশিন্ন শরদপার্ ম প্রোন করা হদয় 

র্াদক;

• প্রাক-শনবন্ধন, শনবন্ধন ও হজ ব্যবস্থাপনাকাদল িরকাশর ও 

ববিরকাশর ব্যবস্থাপনার িকল হজযাত্রীদের শবশিন্ন পয মাদয় 

SMS প্রোন করা হদয় র্াদক।



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র পশরচালনা (হজ অশফি,ঢাকা)

• িারাবছর প্রাক-শনবন্ধন, িরকার শনধ মাশরত ির্য় শনবন্ধন ও 

হজ চলাকাদল হজযাত্রী, অাংিীজন, শর্শডয়ািহ িাধারণ জনগণ 

শবশিন্ন ধরদণর তদথ্যর জন্য ঢাকা হজ অশফদি বযাগাদযাগ 

কদর র্াদক;

• তাদের তথ্য বিবার জন্য একটি কলদিন্টার পশরচালনা করা 

হয় হর্লাইন (১৬১৩৬)- বযখাদন বফান ছাড়াও শবশিন্ন

বিাশ্যাল র্াধ্যদর্ করা প্রদের উত্তর বেয়া হয়;

• যাঁরা ঢাকা হজ অশফদি এদি তথ্য বিবা চান, তাঁদের জন্য 

একটি আইটি বহল্পদডস্ক্ চালু আদছ - এখন হদত একই ধরদণর 

বিবা প্রোন করা হদয় র্াদক। আইটি বহল্পদডস্ক্ হদত ইশর্দগ্রিন 

ও এয়ারলাইন্স ছাড়াও বিৌশে আরদব অপাদরিন িাংিান্ত তথ্য 

ির্ন্বয় করা হয়;



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র পশরচালনা (বজো শবর্ান বন্দর )

• এয়ারলাইন্স বর্দক প্রশত ফ্লাইদর্র তথ্য িাংগ্রহ কদর 

বিই  অনুযায়ী শবশিন্ন অাংিীজন বের তথ্য প্রোন এবাং 

শিদের্ এ হালনাগাে করা 

• বজো এয়ারদপার্ ম এ আগত এবাং প্রতযাগত হাজীদের 

তথ্য শবশিন্ন িাংস্থাদক প্রোন করা এবাং বকন্দ্রীয় তথ্য 

বকদন্দ্রর িদে ির্ন্বয় বজায় বরদখ কাজ করা। 

• বরাড টু র্ক্কা িাশি মদির অধীদন গর্নকৃত হাজীদের 

বিবা প্রোন 

• হাজী িাদহবদের হারাদনা লাদগজ িাংগ্রহ এবাং র্ক্কায় 

বপৌদছ বেওয়ার ব্যবস্থা করা 

• পািদপার্ ম হাশরদয় যাওয়া হাজীিাদহবদের আউর্ পাি 

এর ব্যবস্থা করা 



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র (র্ক্কা হজ অশফি) 

• প্রশতশেন হজ বুদলটিন প্রকাি করা এবাং ওদয়বিাইর্ িহ শবশিন্ন 

র্াধ্যদর্ প্রকাি এবাং িরবরাদহর ব্যবস্থা করা;

• হারাদনা হজযাত্রীদের তথ্য িহায়তা প্রোন এবাং এদজশন্স 

প্রশতশনশধদেরদক িাংবাে প্রোন করা যাদত হারাদনা হজযাত্রী দ্রুত 

বহাদর্ল এ শফদর বযদত পাদরন;

• হজযাত্রীদের বা তাদের েি মনার্ীদের তাত্ক্ক্ষশণক প্রদয়াজনীয় তথ্য 

িহায়তা প্রোন করা;

• শডশজর্াল শডিদপ্ল শিদের্ ব্যবহাদরর র্াধ্যদর্ হজ অশফদির শবশিন্ন 

ধরদনর বনাটিি প্রেি মদনর ব্যবস্থা করা;

• বিৌশে আগত এবাং প্রতযাগত হাজীদের তথ্য শবশিন্ন িাংস্থা(হজ  

অশফি, বিৌশে বর্ায়াদের্ অশফি , বর্ায়াছচাচা অশফি, বিৌশে হজ 

র্ন্ত্রণালয়, শবশিন্ন এয়ারলাইন্স) বক প্রোন করা; 

• এদজন্সীদক কাশরগরী িহায়তা প্রোন করা যাদত তারা স্বল্প ির্দয় 

হজযাত্রীদের শিিািহ োপ্তশরক কায মির্ িম্পন্ন করদত পাদরন;



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র (র্ক্কা হজ অশফি) 

• র্ীনা এবাং আরফাহ বত বাাংলাদেিী হজযাত্রীদের তাবুর অবস্থান 

শচশিত করণ এবাং বিই অনুযায়ী  যর্াির্দয় বাাংলায় র্ীনা এবাং 

আরফাহর র্ানশচত্র ততশর করা;

• প্রস্তুতকৃত র্ানশচত্র হদজর মূল কায মির্ শুরু হওয়ার পূদব মই 

হজযাত্রীদের শনকর্ বপৌছাদনার ব্যবস্থা করা;

• হজ যাত্রীদের লাদগজ হারাদনা বগদল িাংশিষ্ট িকল অাংিীজনদের 

অবশহত করণ, লাদগজ খুদজ ববর করার প্রদচষ্টা চালাদনা এবাং 

খুদজ পাওয়া লাদগজ হজযাত্রীের শনকর্ বফরত প্রোদনর ব্যবস্থা 

করা;

• হজযাত্রীদের ই-হজ Apps ইনেল এবাং ব্যবহাদরর উপদর

প্রতযক্ষ প্রশিক্ষণ প্রোন করা; 

• প্রিািশনক েদলর প্রাতযশহক তবঠদকর র্াধ্যদর্ হালনাগাে তথ্য 

িাংশিষ্ট িবাইদক অবশহতকরণ এবাং প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা; 



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র (র্ক্কা হজ বর্শডদকল) 

• শকউ ম্যাদনজদর্দন্টর র্াধ্যদর্ সুসৃঙ্খল িাদব শিশরয়াল 

বর্াতাদবক হজযাত্রীদের ডাক্তার বেখাদনার ব্যবস্থা করা;

• শকওস্ক্ বর্শিদনর র্াধ্যদর্ হজযাত্রীদের শচশকাংিা 

ব্যবস্থাপত্র শপ্রন্ট কদর বেওয়া;

• জরুশর প্রদয়াজদন এমু্বদলন্স এর র্াধ্যদর্ অন্য 

হাস্পাতাদলর স্থানান্তর করা ির্য় শিিার কশপ শপ্রন্ট কদর 

বেওয়া;

• এর্ারদজশন্স বরাগীর বক্ষদত্র আদজমন্ট বর্াদকন এর র্াধ্যদর্ 

দ্রুত বিবা প্রোন করা হয়;

• শডশজর্াল শডিদপ্ল শিদের্ ব্যবহাদরর র্াধ্যদর্ বর্াদকন 

নম্বর িহ হজ অশফদির শবশিন্ন ধরদনর বনাটিি প্রেি মদনর 

ব্যবস্থা করা;



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র (র্ীনা হজ অশফি) 

• ২৪ ঘণ্টা হজযাত্রীদের বিবা কায মির্ শনশিত করা 

• হাজীদের র্ানশচত্র িরবরাহ করা;

• হারাদনা হজযাত্রীদের র্ানশচদত্রর র্াধ্যদর্ তাবুর 

বলাদকিন বেখাদনা;

• হারাদনা হজযাত্রীদের এদজন্সীর িদে বযাগাদযাগ কদর 

িাংবাে বপৌছাদনা;

• হারাদনা হজযাত্রীদের তথ্য িাংগ্রহ পূব মক হজ কর্ীদের 

র্াধ্যদর্ তাদের শনজ শনজ তাবুদত বফরত পাঠাদনার 

ব্যবস্থা করা;



তথ্য িহায়তা বকন্দ্র (র্েীনা হজ অশফি) 

• হারাদনা হজযাত্রীর গ্রুপ শলডার/শরদলটিি/ মুয়াদের্দক 

জরুশরশিশত্তদত কল কদর বহাদর্দল বপৌছাদনার ব্যবস্থা করা;

• হজ অশফি এ আগত িরকাশর / ববিরকাশর অসুস্থ হাজীদের 

শট্রর্দর্ন্ট কাড ম প্রোদনর র্াধ্যদর্ শচশকৎিা গ্রহদণ িহায়তা 

করা;

• অসুস্থ হজযাত্রীদের বিৌশে স্থানীয় হািপাতাদল িশতম করার 

জন্য প্রদয়াজনীয়  ডকুদর্ন্ট িাংিান্ত িহায়তা প্রোন করা;

• বিৌশে স্বাস্থয র্ন্ত্রনালয়দক প্রশতশেন বরাগীদের তথ্য 

ইদলকট্রশনক র্াধ্যদর্ আপদডর্ বেয়া;

• এদজশন্সদের র্েীনা টু র্ক্কা/ বজো বাি শলে শিদেদর্ এশি 

করা ও  তাদের প্রোন করা;

• আশেো এবাং বিৌশে হজ র্ন্ত্রণালয় এর িাদর্ শবশিন্ন সুশবধা ও 

অসুশবধা আদলাচনা কদর তা ির্ন্বয় করা;



• প্রাক-শনবন্ধন শিদের্ চালু কদর র্ধ্যস্বত্ত্বদিাগীদের বেৌরা্ম কশর্দয় িরািশর

এদজশন্সর িদে িাংদযাগ স্থাপন করা;

• একটি শনশে মষ্ট ব্যাাংদক একটি শনশে মষ্ট ির্দয় বর্ায়াদের্ ফী বেয়ার পশরবদতম

িারাদেদি ৩২ টি ব্যাাংদকর ৪ হাজাদরর অশধক ব্রাদে ঝাদর্লামুক্তিাদব শফ ও

অশগ্রর্ জার্ানত গ্রহদণর ব্যবস্থা;

• জাতীয় পশরচয়পত্র ও পািদপার্ মব্যবহাদরর র্াধ্যদর্ অনলাইদন শনবন্ধন;

• ইউশনয়ন তথ্য বিবাদকদন্দ্রর র্াধ্যদর্ গ্রাদর্র জনগণ প্রাক-শনবন্ধন করদত

পারদছন, যা জনগদনর বোরদগাড়ায় বিবা বপৌছাদনার একটি উোহরণ;

শডশজর্াল হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অজমন 



• িাংশিষ্ট িকল পদক্ষর অাংিগ্রহণমূলক কাদজর র্াধ্যদর্ একটি স্বচ্ছ ও

শনিমরদযাগ্য ডার্াদবজ ততরী এবাং এর র্াধ্যদর্ শবশিন্ন বিবা প্রোদনর ফদল

হদজ গর্দনচ্ছুদের বিবার র্ান উন্নততর করা।

• কল বিন্টার-হর্লাইন-১৬১৩৬, বফিবুকিহ শবশিন্ন র্াধ্যদর্ হজযাত্রীদের তথ্য 

বিবা প্রোন করা হদচ্ছ। ফদল হজযাত্রীগণ িঠিক তথ্য পাদচ্ছন;

• প্রদয়াজনীয় বক্ষদত্র হজযাত্রীর বর্াবাইদল SMS কদর শনদে মিনা প্রোদন আস্থা

বৃশি;

শডশজর্াল হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অজমন 



শডশজর্াল হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অজমন 

• হজ কযাদম্প িরকাশর হজযাত্রীর শরদপাটি মাং কাজ শকয়দস্ক্র র্াধ্যদর্ ২৪ ঘন্টা চালু 

র্াকায় হজযাত্রীদের বিাগাশন্ত হ্রাি;

• বর্শডদকল বপ্রাফাইল অনলাইদন প্রণয়ন ও শকয়দস্ক্র র্াধ্যদর্ বিৌশে আরদব শপ্রন্ট

আউর্ করার ব্যবস্থায় িকল হজযাত্রীর বিাগাশন্ত হ্রাি;

• হজ এদজশন্সর িাদর্ হদজ গর্দনচ্ছুদের বা পরবতীকাদল টিদকদর্র বপ-অড মার ও

IBAN এ বর্ায়াদের্ ফী িাংিান্ত আশর্ মক বলনদেনদক শৃঙ্খলার র্দধ্য শনদয়

এদি হজ ব্যবস্থার র্ানদক উন্নততর করা; 

• শর্না ও আরাফার ম্যাপ বাাংলায় প্রণয়ন ও হজযাত্রীদের র্দধ্য শবতরণ;

• ই-হজ বর্াবাইল অযাদপ শবশিন্ন বিবা প্রচলন।



• বিৌশে শিিা ও এয়ারলাইন্স হদত ফ্লাইর্ তথ্য িাংদযাদগর র্াধ্যদর্ হজযাত্রীদের

বিবা উন্নত করা;

• হজযাত্রীদের ইদলক্ট্রশনক তথ্য ইশর্দগ্রিদন অশগ্রর্ প্রোদনর ফদল বাাংলাদেদি

র্াকদতই অতযন্ত কর্ ির্দয় বাাংলাদেি এবাং বিৌশে ইশর্দগ্রিন িম্পন্নকরণ;

• হজ এদজশন্সর কর্ মকতমাদের কাশরগশর প্রশিক্ষদণর ফদল বিৌশে ই-হদজ

শনভু মলিাদব হজযাত্রীদের কাজ িম্পন্ন করা;

• হজযাত্রীদের টিকা প্রোদনর তথ্য অনলাইদন গ্রহদণর র্াধ্যদর্ শডশজর্াল টিকা

িনে প্রোন;

• িকল তথ্য, বনাটিি হদজর ওদয়বিাইদর্ তাৎক্ষশণকিাদব প্রোদনর ফদল গুজব 

বা শবভ্রাশন্তর সুদযাগ বনই।

শডশজর্াল হজ ব্যবস্থাপনায় ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অজমন 



ধন্যবাে 


